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1 Preambule 

The Dark Kitchen hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens die zij in het 

kader van haar activiteiten verwerkt. Wij doen er alles aan om te zorgen voor een veilige, 

transparante en vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van onze klanten, 

prospects en bezoekers van onze site - Hierna de Betrokken Personen. Wij zorgen er ook voor dat wij 

alleen gegevens verwerken die noodzakelijk en rechtmatig zijn verkregen.  

Het huidige algemene beleid heeft ten doel iedere Betrokken Persoon te informeren over de 

verwerking van zijn Persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze diensten. Wij 

verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Belgische wetgeving en 

met de toepasselijke Europese wetgeving - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement 

en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 

de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, hierna de 

RGPD genoemd. 

Vóór de overdracht van Persoonsgegevens verzoeken wij u de inhoud van ons algemeen beleid 

aandachtig door te lezen en in te stemmen met de inhoud ervan.   

Anders, kunt u afzien van het gebruik van onze diensten en geen persoonsgegevens aan ons door 

geven.  

De Vennootschap kan dit algemene beleid te allen tijde wijzigen, in welk geval wij u zullen vragen om 

in te stemmen met de nieuwe versie van dit beleid. Het nummer in de kop van deze polis maakt het 

mogelijk om de toepasbare versie te identificeren. 

Mogelijke vertalingen: Het huidige algemene beleid is geschreven in het Frans en kan indien nodig in 

andere talen worden vertaald. In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie van betekenis tussen de 

Franstalige versie en de vertaalde versie(s), prevaleert de betekenis van de Franstalige versie.  

 

1. Identificatie van de gegevensbeheerder 



De gegevensbeheerder in de zin van de RGPD is:    

The Dark Kitchen SRL, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 7E Chemin de la Praye, 1420 

Eigenbrakel,  geregistreerd onder het nummer 0760.826.329 - Hierna de Vennootschap. 

Elk verzoek met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan op volgende manieren tot 

de Vennootschap worden gericht:  

- Post gericht aan : The Dark Kitchen, Chemin de la Praye 7E - 1420 Eigenbrakel 

- E-mail gericht aan : contact@thedarkkitchen.be 

- Via het contactformulier op de site op het volgende adres: https://thedarkkitchen.be/contact/ 

- Per telefoon op het volgende nummer : 02/218.26.20 

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?   

2.1. Voor de verwerking van uw verzoeken om informatie, inschrijving op onze nieuwsbrief en 

promoties, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens: Uw naam, achternaam, voornaam, 

e-mailadres en telefoonnummer 

Deze gegevens worden verzameld op basis van uw voorafgaande toestemming. U kunt uw 

toestemming dus intrekken en ons vragen deze gegevens te wissen indien wij niet wettelijk verplicht 

zijn ze te bewaren.  

Het zal alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor u het aan ons hebt verstrekt, d.w.z. om te 

reageren op uw verzoek of om u op de hoogte te houden van onze  

uw verzoek of om u op de hoogte te houden van ons nieuws of onze promoties.   

2.2. Voor de verwerking van uw bestellingen verzamelen en verwerken wij, naast de gegevens 

vermeld in 2.1, uw facturatie- en leveringsadres, uw BTW-nummer en uw ondernemingsnummer.   

Deze gegevens worden verzameld op basis van uw toestemming en worden vervolgens verwerkt met 

het oog op de uitvoering van de overeenkomst van het contract.   

Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, 

namelijk om de door ons gesloten koopovereenkomst na te komen en worden bewaard zolang wij 

wettelijk zijn om ze te houden.   

2.3 Wij verwerken bepaalde categorieën persoonsgegevens voor het beheer van de technische 

werking van onze website, om uw gebruikerservaring te verbeteren en om de marketingeffectiviteit 

van onze website te verbeteren.   

Deze gegevens worden verwerkt via cookies die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u de site 

bezoekt. Zie hieronder. - 3. Cookies.  

De gebruiker van de site is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij/zij 

meedeelt, de Vennootschap zal niet verantwoordelijk zijn voor gegevens die haar op foutieve wijze 

of door identiteitsfraude zijn meegedeeld.   
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3. Cookies   

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw toestel wordt geplaatst wanneer u een website 

bezoekt, hetzij door de website zelf - interne cookies - hetzij door partners die met de website 

samenwerken - cookies van derden.  

Er zijn verschillende soorten cookies:   

• Sessiecookies die worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit, ze zijn noodzakelijk voor 

de goede werking van de site.  

• Persistente cookies die in uw browser opgeslagen blijven, zelfs wanneer u deze afsluit.   

Wanneer u onze site bezoekt, vragen wij u om uitdrukkelijk uw cookievoorkeuren mee te delen via 

de banner onderaan op het scherm.   

Alleen de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de site zijn vereist - uw keuze van 

cookies zal bijvoorbeeld zelf een bestand genereren dat in uw browser wordt opgeslagen, zodat onze 

site weet of het andere soorten cookies op uw toestel mag plaatsen - Dit is eigenlijk een cookie en 

wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit, het enige doel ervan is uw keuze te respecteren.  

De andere cookies hebben tot doel ofwel de prestaties van onze site te verbeteren door op 

anonieme wijze statistische gegevens te verzamelen, ofwel uw gebruikscomfort te verbeteren ofwel 

de cookies die tot doel hebben uw interesseprofiel vast te stellen om u een gerichte reclame te 

sturen. Deze drie soorten cookies zijn optioneel en u kunt ze beheren door uw cookie-instellingen 

aan te passen.   

In het algemeen kan elke gebruiker zijn browser zo instellen dat de plaatsing van cookies wordt 

beperkt of uitgeschakeld.  Via dezelfde browser kunnen zij ook de op hun toestel geplaatste cookies 

raadplegen en verwijderen.   

 

4. Toegang en overdracht van persoonsgegevens 

De verzamelde gegevens zijn toegankelijk voor onze medewerkers en werknemers die de geplande 

verwerking in onze naam uitvoeren. Zij worden gewezen op het belang van deze persoonsgegevens 

en zijn er contractueel toe gehouden deze uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij 

zijn verstrekt. Voor zover mogelijk en rekening houdend met de omvang van ons bedrijf, 

segmenteren wij de toegang tot persoonsgegevens zodanig dat elke werknemer alleen toegang heeft 

tot de gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van zijn of haar taken.  

Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan externe dienstverleners aan wie wij 

contractueel dezelfde verplichtingen opleggen als aan onze medewerkers met betrekking tot de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Standaard geven wij de voorkeur aan dienstverleners die 

gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte - EER, zodat zij onderworpen zijn aan de 

Europese wetgeving - RGPD. Voor het overige staan wij alleen de overdracht van persoonsgegevens 

buiten de EER toe aan derde landen met een passend beschermingsniveau.  

 

 



Uw persoonsgegevens kunnen op grond van een bindend bevel of een wettelijke verplichting worden 

doorgegeven aan andere derden, zoals gerechtelijke of administratieve autoriteiten.   

Tenslotte verbinden wij ons ertoe de door ons verzamelde persoonsgegevens niet te verkopen of ter 

beschikking te stellen van prospectiebedrijven of andere soorten marketingagentschappen.   

5. De veiligheid van uw persoonlijke gegevens 

Wij passen alle technische en organisatorische maatregelen toe volgens de regels om de veiligheid 

van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, te garanderen. Wij evalueren regelmatig 

onze processen om ze aan de marktontwikkelingen aan te passen.   

Wij voldoen ook aan alle maatregelen van de GDPR in geval van verlies, corruptie of onopzettelijke 

overdracht.   

Ten slotte erkent de gebruiker dat de overdracht van gegevens via Internet bepaalde risico's inhoudt; 

de Vennootschap zal niet instaan voor de schade die u zou lijden door een derde partij tijdens uw 

gebruik van het Internet. 

6. De rechten van de houder van de persoonsgegevens 

De Belgische en Europese wetgeving voorziet verschillende rechten ten gunste van de houder van de 

verzamelde persoonsgegevens:  

6.1. De houder van de persoonsgegevens kan kosteloos toegang vragen tot de gegevens die wij over 

hem hebben verzameld. Indien nodig kan hij of zij om rectificatie verzoeken.   

6.2. De houder van de persoonlijke informatie heeft het recht om te worden vergeten. Dit recht op 

vergetelheid geldt echter niet indien de gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten 

worden bewaard.   

6.3. De houder kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, mits dit niet in 

strijd is met een wettelijke verplichting die op ons rust.  

6.4. De houder heeft het recht de door ons verzamelde persoonsgegevens in een gangbaar bruikbaar 

formaat te ontvangen, zodat hij deze uit eigen beweging aan een andere partij ter beschikking kan 

stellen.  

Indien er een geschil bestaat over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, nodigen 

wij u uit contact met ons op te nemen en zullen wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat 

uw rechten en plichten volledig worden gerespecteerd.   

Indien u, ondanks onze inspanningen, meent een klacht te hebben over de verwerking van uw 

persoonsgegevens, delen wij u mee dat de Gegevensbeschermingsautoriteit uw klacht kan 

ontvangen:   

Autorité de Protection des Données 
Rue de la Presse, 35  
1000 Brussel  
https://autoriteprotectiondonnees.be 

contact@apd-gba.be 
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7 Disclaimer - Gebruikslicentie   

De huidige Algemene Voorwaarden zijn geschreven en worden eventueel bijgewerkt door YM-

Legal.online, commerciële naam van YMBC SRL - www.ym-legal.online.  

The Dark Kitchen gebruikt ze onder de dekking van een persoonlijke, niet-exclusieve en niet-

overdraagbare licentie die haar machtigt om er gebruik van te maken in het kader van haar eigen 

activiteiten. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, voor andere doeleinden, met name commerciële, is 

verboden. De niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke 

aansprakelijkheid van de inbreukmaker in het geding kan brengen. 

http://www.ym-legal.online/

